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ABRUEM marca presença em encontros que debatem

internacionalização e gestão das universidade
O presidente da Associação Brasileira dos

Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM) e reitor da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), participou na
manhã da última quintafeira do Fórum Nacional
do Conselho Nacional de Educação (CNE).
Apresentando o tema “Políticas e Gestão da
Educação Superior no Brasil”, o presidente
compôs a mesa redonda 01, dentro da temática
“Análise Crítica da Educação Superior Brasileira”.

Estiveram presentes na mesa o presidente
da Câmara de Educação Superior/CNE, Gilberto
Gonçalves Garcia; presidente da Andifes, Carlos
Edilson Maneschy; presidente da ANUP, Abib
Salim Cury; presidente da Abruc, Vilmar Thomé; e
do coordenador Câmara de Educação
Superior/CNE, Arthur Roquete de Macedo.

A realização do Fórum teve o objetivo de
proporcionar uma análise crítica das políticas e
gestão da educação superior brasileira na última
década. Além disso, estabeleceu uma discussão
sobre o futuro dessas instituições, tendo por eixos
o Plano Nacional de Educação (PNE) 20112020 e
os grandes temas, cenários e paradigmas
contemporâneos, visando à construção de
diretrizes para a promoção de um novo ciclo de
expansão com qualidade. Participaram dos
debates dirigentes das Instituições de Educação
Superior públicas, privadas e comunitárias,
associações científicas e sindicais e pesquisadores.

Seminário Internacional do GCUB

A ABRUEM também esteve representada
no IV Seminário Internacional do Grupo Coimbra
de Universidades Brasileiras (GCUB). A reitora da
Universidade Estadual de Londrina (UEL),
Nádina Moreno,apresentou a Associação
demonstrando a capilaridade do sistema
ABRUEM e os números de docentes atendidos
pelas instituições filiadas, além da situação atual
de intercâmbio das universidades brasileiras com
as universidades portuguesas.

O GCUB congrega dirigentes universitários
com a missão de promover a integração
interinstitucional e internacional das instituições
associadas, mediante programas de mobilidade
docente e discente e de técnicos, contribuindo para
o processo de internacionalização da rede
universitária nacional com suas parceiras
estrangeiras. O grupo foi constituído em
novembro de 2008, em solenidade acadêmica na
Universidade de Coimbra (Portugal), contando
com 53 instituições fundadoras.
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Segundo o presidente da ABRUEM, João Carlos
Gomes, o ingresso das instituições municipais e
estaduais no Grupo Coimbra é uma conquista da
política institucional de internacionalização,
seguindo uma tendência de projeção das
universidades brasileiras. “Estamos em sintonia
com esse ciclo virtuoso”, finaliza.

Agenda ABRUEM

 O evento de confraternização da Associação
ocorre no dia 11 de dezembro. O evento será na
Churrascaria Porcão, a partir das 20h. O endereço

é Lago Paranoá SCES/SUL  Trecho 2  Conj. 35,
parte Rest. III, Brasília (próximo do PIER 21). Para
os participantes do evento será feito um preço
promocional no valor de R$ 87,30 + 10% de taxa
de serviço, incluindo rodízio, 04 bebidas (a
escolher entre refrigerante, água mineral, chopp
ou suco) e 01 sobremesa (exceto flambadas e
avalanche).
 No dia 12 de dezembro, pela manhã, haverá a
última reunião administrativa de 2012 com pauta
a ser divulgada posteriormente. É necessário a
confirmação da presença até o a dia 07 de
dezembro através dos emails:
abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com ou
fone (61) 34478663.




